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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

„Българска Агенция за Кредитен Рейтинг” 
(БАКР) присъжда рейтинг на финансовата сила 
на ЧПБ „Тексим” АД BB- (перспектива 
неблагоприятна) и краткосрочен рейтинг B. 
Банката е създадена на 2 септември 1992г., 
наследява името си от икономическата група 
„Тексим”, оперираща в областта на търговския 
флот, селското стопанство и редица сектори на 
индустрията. Бизнес профилът на ЧПБ 
„Тексим” е ориентиран към малкия и среден 
бизнес. 
В края на 2005г. в страната функционират 34 
търговски банки, от които 6 клона на 
чуждестранни банки. Общата сума на активите 
в банковата система възлиза на 32,9 млрд.лв., 
което представлява ръст от 31,8% спрямо 
същия период на предходната година. През 
2005г. БНБ внася редица промени в 
подзаконовата уредба, които имат за цел да 
ограничат силната кредитна експанзия на 
банките. Чрез Наредба №:21 за минималните 
задължителни резерви, се въвежда изискване 
за допълнителни минимални резерви към „по-
агресивните” банки. Промените в Наредба №:8 
за капиталовата адекватност на банките, 
изключват текущата печалба от компонентите 
на капиталовата база на банките. Нови по-
строги изисквания въвежда Наредба №:9, като 
акцентът е върху класификационните групи и 
редът за преструктуриране на експозиции. До 
съществена промяна в регулаторната среда ще 
доведе възприемането на новите изискванията 
на капиталовата рамка на Базел II. От началото 
на 2007г. ще влязат в сила множество промени 
в подзаконовата уредба и „Закон за кредитните 
институции” (който ще замени досегашния 
Закон за банките). 
Към 30.09.2006г. ЧПБ „Тексим” заема 
последната позиция сред банките от т.н. 

„втора група” (национални банки с 
балансово число под 1 млрд.лв.) – фактор със 
силно влияние върху цялостния рисков 
профил на банката. 
Размерът на банката определя пазарната й 
позиция - банката има малки възможности за 
реализиране на икономии от мащаба, 
сравнително висока концентрация в 
кредитния портфейл и ограничени 
възможности за осъществяване на 
капиталови разходи. 
Банката притежава основен капитал в размер 
на 10 млн.лв. (равен на нормативния 
минимум съгласно Закона за банките) и 
капиталова база възлизаща на 14,6 млн.лв. 
(към края на Септември 2006). 
Неблагоприятен е факта, че близо 75% от 
допълнителния капитал (4,6 млн.лв.) на 
банката се състои от резерви формирани от 
положителна преоценка на недвижими 
имоти, собственост на банката, а останалата 
част представлява подчинен срочен дълг. 
В периода Януари 2003 – Септември 2006 
нивата на първична и обща капиталова 
адекватност на банката спадат чувствително 
до нива от 29.7% и 40.1%, но въпреки това 
превишават неколкократно регулаторните 
изисквания на БНБ. За сравнение, 
адекватността на банките от втора група е 
16.6% (към 30.09.2006г.) 
Силно негативно въздействие върху 
ефективността на банката имат ниските нива 
на ливъридж, които въпреки постоянния си 
ръст, остават значително по-ниски от 
характерните за една банкова институция (от 
0,16 до 0,20). Текущата капиталова база 
позволява на банката да обслужва активи с 
рисков компонент между 116-117 млн.лв., но 
достигането на този размер на актива е 
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ограничено от ниския потенциал за растеж на 
ресурсната база. 
Към момента банката не разполага с открити 
кредитни линии в други банки, което 
ограничава възможностите и за рефинансиране 
на дейността й. 
Размерът на депозитната база на ЧПБ 
„Тексим” АД отбелязва значителен ръст от 
130,8% през последните две години, а към 
момента 2/3 от депозитите на НФИ са от 
страна на физически лица и 1/3 на 
корпоративни клиенти. Настоящия ресурсен 
профил се разглежда положително, тъй като 
депозитите на физически лица представляват 
по-стабилен източник на финансиране. 
Въпреки това считаме, че банката разполага 
със сравнително ограничени възможности за 
набиране на средства, поради което ползва 
собствени средства и привлечен дългосрочен 
ресурс за да поддържа растежа в активите. 
През разглеждания период банката разполага с 
незначителен по размер инвестиционен 
портфейл (0.1-0.2% от размера на активите), 
състоящ се от недоходоносни съучастия. 
Оборотният портфейл на банката се състои от 
български държавни ценни книжа (ДЦК), като 
в рамките на годините се осъществяват и 
краткосрочни РЕПО сделки. Стратегията на 
банката предвижда запазване на размера на 
търговския портфейл на досегашните му нива 
(1.5-1.7% от активите). 
Кредитният портфейл на банката се 
характеризира с променливи темпове на 
развитие. Към момента той е сравнително 
добре диверсифициран, но поради малките 
мащаби на дейността, концентрацията във 
водещите сектори е значителна. Основен дял в 
него заемат търговския сектор и 
преработващата промишленост. Негативен 
фактор представлява липсата на система за 
вътрешни оценки на експозициите. През 2005г. 
е направен опит за прилагане на рейтингова 
система за някои от по-големите експозиции, 
но системата не се внедрява. 
Към момента ЧПБ „Тексим” поддържа 
сравнително нисък дял на просрочени кредити 
- 5.64% (към септември 2006г.), но въпреки 
това наблюдаваме ръст в размера на 
провизиите в периода от 2004г. насам. Друг 
силно неблагоприятен факт са възникващите 
просрочия по кредити отпуснати в рамките на 
един отчетен период. През последните години 
кредитите към физически лица са стабилен 
източник на просрочия. Фактор, ограничаващ 

риска върху цялостното кредитно качество, е 
лимитирания размер на потребителското и 
ипотечно кредитиране. 
Под влияние на няколко значителни по 
размер корпоративни кредита, в края на 
2003г. балансовата стойност на отпуснатите 
кредити нараства с 12.2 млн.лв. (ръст от 
177%). Това оказва значително влияние 
върху почти всички показатели, 
характеризиращи доходността на банката 
през последните три години. 
В периода 2001-2005г. е налице обща 
тенденция на спад в лихвените нива (най-
вече под влияние на силната конкуренция в 
банковия пазар), което оказва силно влияние 
на доходността на лихвоносните активи и 
пасиви. 
За периода от 2002г. до 2005г. финансовият 
резултат от основна дейност е положителен, 
но размера му е силно повлиян от различните 
видове извънредни приходи (породени от 
продажбата на активи и други нетипични 
за банковата дейност операции). Освен 
това, печалбата от основна дейност се 
облагоприятства от ниския размер на 
провизии през годините. Игнорирайки 
размера на извънредните приходи, се вижда, 
че оперативната печалба покрива разходите 
за провизии единствено през 2004г. и 2002г. 
Евентуално лошо проявление на кредитния 
риск и рязко увеличение на провизиите ще 
рефлектира крайно негативно на резултата от 
основна дейност. 
 
БАКР счита, че банката ще бъде подложена 
на натиск главно по отношение на 
евентуалното неблагоприятно проявление на 
кредитния риск и очакваното по-високо ниво 
на конкуренция между банките. 



  
ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 30-Септ-05 31-Дек-05 31-Дек-04

Балансово число 44.551  46.789 37.970 
Депозити 19.778 22.639 14.653
Кредити и аванси към клиенти 24.361 21.553 18.995
Акционерен капитал 10.000 10.000 10.000
Капиталова база 14.587 14.525 14.483
Общо приходи от дейността 4.157 5.234 3.556
Печалба след данъчно облагане 0.541 0.741 0.174
Лихвен доход / Средно активи (%)  6.80% 6.32% 7.18%
Нелихвен доход / Средно активи (%)  5.34% 6.04% 3.24%
Оперативни разходи / Средно активи (%)  7.51% 7.48% 8.01%
Оперативна печалба / Средно активи (%)  2.62% 2.76% 1.14%
Печалба след данъци / Средно активи (%)  1.58% 1.75% 0.51%
Брутен размер класифицирани експозиции / Общо кредити (%) 5.64% 8.89% 2.10%
Нетен размер класифицирани експозиции / Нетен размер на 
кредити (%)  2.73% 6.50% 1.24%
Капитал / Рискови активи (%)  40.14% 44.31% 49.51%
Депозити / Общо пасиви (%)  66.07% 71.68% 63.23%
Кредити / Депозити (%)  123.17% 95.20% 129.63%
Спестовни депозит / Общо депозити (%)  11.13% 10.07% 6.33%
Срочни депозити / Общо депозити (%)  62.18% 48.55% 51.69%
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